
البحرين تروي كيف وقع اللبناني قاتل المغربية في قبضتها
 العربية: كشفت وزارة 
الداخلي����ة البحرينية أن 
اللبناني، يوس����ف أحمد 
ال����ذي اعتقلته  وحي����د، 
الثالثاء  البحرين  شرطة 
املاض����ي واملته����م بقتل 
مغربية وبشكل وحشي 
منذ 11 سنة في لندن، كان 
يقيم ويعمل في البحرين 
طوال 10 أش����هر من دون 
أن يكشف احد حقيقته، 
ألنه كان يتنقل بجواز سفر 
لبنان شرعي وسليم، لكن 

اسمه فيه كان مختلفا.
 وكان وحيد س���دد إلى فاطمة قامة، أو »قتيلة احلقيبة« 
املغربية كما اشتهرت بوس���ائل اإلعالم، أكثر من 10 طعنات 
بس���كني مطبخ في شقة تقاسمها معها في حي العرب بلندن، 
ثم قام بتقطيع جثتها بس���اطور ووضبها داخل حقيبة سفر 
تركها فيما بعد بالطابق الثالث من مرآب السيارات الرئيسي 
مبطار هيثرو الدولي في لندن، ثم سافر فارا بعد ساعات إلى 
بيروت في 18 يوليو 1999، ومن وقتها ظلت الشرطة البريطانية 

تسعى بصمت وراءه حتى مت اعتقاله في البحرين.
وكشف املعلومات اجلديدة عن وحيد في البحرين العميد 

طارق احلس���ن، الناطق 
الرس���مي باس���م وزارة 
الداخلي���ة، ف���ي مؤمتر 
صحافي عق���ده باملنامة 
إل���ى »العربية.  ووصل 
نت« صدى ما روى فيه، 
وأهمه أن التحرك العتقال 
وحيد البالغ من العمر 41 
سنة »جاء بعد معلومات 
البحرين من  تس���لمتها 
ف���ي  اس���كوتالنديارد 

بريطانيا«، كما قال.
وش���رح أن يوسف 

أحمد مسلم وحيد »متهم 
بارتكاب جرمية قتل«، وأن 
عمليات البحث والتحري 
بشأنه استمرت 3 أشهر 
تقريبا، وخاللها متكنت 
الشرطة من التعرف عليه، 
وأن دخوله إلى البالد كان 
بجواز سفر لبناني حتت 
اسم إبراهيم فوزي حديد 
في 14 نوفمبر املاضي، وأن 
قضيته أحيلت إلى النيابة 
العامة التخاذ اإلجراءات 

القانونية بحقه.
العميد احلسن  وقال 
إن وحيد، الذي نفى س���ابقا وهو في لبنان ارتكابه للجرمية، 
اعتقل في مكان سكنه مبنطقة »عالي« بالبحرين في السادسة 
والربع مساء الثالثاء املاضي وأنه كان يعمل في إحدى الشركات 
اخلاصة، ومت التأكد من شخصيته من خالل بصمات أصابعه، 
وبعد فحص حلمضه النووي )DNA(، لكنه لم يشرح املزيد 
من التفاصي���ل عن كيفية احلصول عل���ى عينة من بصمته 

الوراثية. 
وذكر أن يوسف أحمد وحيد هو اآلن في عهدة النيابة العامة 
التي س���تتخذ اإلجراءات القانونية بحقه »متهيدا لتس���ليمه 
التي تطالب  الدولة  إلى 
إلى  به«، في إشارة منه 
بريطاني���ا، »لك���ن هذه 
اإلجراءات س���تتم وفق 
القانون البحريني، ومبا 
ال يتعارض مع االتفاقات 
األمنية الدولية«.  وذكر أن 
عملية تسليمه ستتم بعد 
إنهاء اإلجراءات اخلاصة 
بالبحري���ن، مضيفا »أن 
املتهم ستجري  محاكمة 
في بريطانيا باعتبارها 

مكان اجلرمية«.

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
نتنياهو يفكر بـ »تجميد طفيف« لالستيطان.

ـ هذا أبلغ رد على المرحبين بعودة المفاوضات المباشرة.. تستاهلون!
منح الجنسية ألبناء 123 مصرية متزوجات من أجانب.

ـ والفال ألبناء أخواتنا الكويتيات.
أبواللطفواحد

السايرزم

صالح الساير
www.salahsayer.com

الراية البيضاء

انه صدق  كم متنيت لو 
املنقولة عن  املقولة  وطبق 
اإلمام الشافعي »رأيي صواب 
يحتمل اخلطأ ورأي غيري 
خط���أ يحتمل الص���واب« 
متنيت ذلك حني رأيته وقد 
ازرق وجه���ه وكادت عروق 
عنقه تتفجر غيظا وحبات 
الع���رق تنز من جبينه، إثر 
مشادة كالمية )نقاش( بينه 
وبني أحد معارفه حول عالقة 

العلمانية بالدين.
معظمنا تس���يطر عليه 
الرغب���ة ف���ي إقن���اع اآلخر 
الى سحبه نحو  والس���عي 
الضف���ة الت���ي نؤم���ن بها، 
ويرعبنا الفشل والعجز عن 
حتقيق هذه الرغبة اجلارفة، 
لذل���ك تتحول احل���وارات 
والنقاش���ات ف���ي عواملن���ا 
املريضة الى خناقات، وننسى 
ان اهلل خلقن���ا بذهني���ات 
مختلفة، وليس بالضرورة 
ان يرى سواي ما أراه صوابا، 
فلآلخرين وجهات نظر قد ال 

تتطابق مع مناظيري.
ثمة حل ناف���ع في هذه 
احلاالت يتجل���ى في الراية 
البيضاء عند االختالف في 
ال���رأي، فبع���د ان يدلي كل 
طرف بدلوه، ويس���وق ما 
استطاع من دالئل وبراهني، 
فال فائدة ترجى من اخلوض 
في اجلدل العقيم، خاصة حني 
يكون أحد طرفي النقاش من 
النوع املرس���ل فقط وجهاز 
االستقبال لديه معطوب، فال 
حل سوى رفع الراية البيضاء 
واالستس���الم والركون الى 
الراحة وحتصني الرأس من 

الصداع.

البقاء هلل
بيبي احمد عبداهلل الياسني � 54 عاما � الرجال: اليرموك � ق4 
� ش3 � ج5 � م1 � ت: 99786362 � 66897979، النس���اء: 
قرطبة � ق4 � الش���ارع االول � ج12 � م24 � ت: 94988113 

.25335558 �
فاطمة محمد عباس، أرملة محمد حسن عبداهلل العوضي � 77 
عاما � الرجال: ديوان العوضي � الدعية � ت: 97220033، 

النساء: السرة � ق2 � ش4 � م13 � ت: 25332456.
هادي عويضة العواد العجمي � 71 عاما � الصباحية � ق1 � ش16 
� م72 � مقابل طريق الفحيحيل السريع � ت: 66685767 

.66289993 �
مجبل صعفك فهـد املطيري � 73 عاما - الرجال: العارضية � 
ق1 � ش3 � م19 � ت: 66216016، النس���اء: العارضية � ق1 

� ش4 � م35 � ت: 66337788.
ابراهيم احمد حسـني الشـمالي � 50 عاما � الرجال: احلسينية 
احليدري���ة )البحراني( � ش���ارع عمان � الس���املية � ت: 
99685958، النس���اء: س���لوى � ق1 � شارع عبدالرحمن 

الغافقي � م52 � ت: 99334600.
مبارك عاشور مبروك � 72 عاما � العارضية � ق6 � ش1 � ج1 � 

م25 � ت: 99099947 � 66050889.
منيـرة عيد خليفة االطيمـش، أرملة فالح ظاهر الصويل � 64 
عاما � الرميثية � ق8 � ش���ارع حس���ن البنا � ج82 � م11 � 

ت: 55998733.
محمـد عبداهلل البديوي � 74 عاما - الرجال: اخلالدية � ق4 � 
شارع اخلالدية � م83 � ديوان الصقر � ت: 24811140، النساء: 

الشامية � ق1 � شارع املأمون � م23 � ت: 24848021.
محمد عبداحملسـن الزامل � 69 عاما � الرجال: السالم � ق6 � 
ش611 � م32 � ت: 99006001 � 99884492، النساء: قرطبة 

� ق3 � ش االول � ج3 � م49 � ت: 25359131.
جمعـان حامد ذياب البريعص � 66 عاما � صباح الناصر � ق1 � 

ش28 � م17 � ت: 24890468 � 66651964.
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إقامة فندق فوق رؤوس األشجار في بلجيكا

جائزة أوسكار تكريمية لمخرج »العراب«
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»طالبان ضد الناتو« تثير جداًل في الدنمارك
النسخة الجديدة من لعبة الكمبيوتر تطرح في أكتوبر

»ونش« لنقل تايلندية تزن 300 كيلو إلى المستشفى
� د.ب.أ: مت نق����ل  بانك����وك 
تايلندية تزن 300 كيلوغرام إلى 
العاصمة  أحد املستشفيات في 
بانكوك بواسطة رافعة )ونش(. 
وذك����ر التلفزي����ون التايلندي، 
أمنوايب����ورن  أن  اخلمي����س، 
ثوجنراباي )40 عاما( لم تخرج 
من منزله����ا في الطابق العلوي 
الثاني منذ ثالثة أعوام. واضطرت 
املرأة التي تعاني سمنة مفرطة 
الى ان تذهب إلى املستشفى لتلقي 
العالج من مرض في س����اقيها. 
ووافق����ت على أن يت����م رفعها 
بس����ريرها من املنزل بالونش. 
وقام عمال بإدارة املدينة بتوسيع 
فتحة النافذة حتى يتمكنوا من 

إخراج املرأة.

زوجان سعوديان يدقان 24 مسمارًا 
في جسم خادمة سريالنكية

كولومبو � رويترز: قال مسؤولون أمس إن زوجني سعوديني 
عذبا خادمتهما السريالنكية بعد أن شكت من كثرة أعباء العمل 

بأن دقا 24 مسمارا في يديها وساقيها وجبينها.
وس���عى نحو مليوني س���ريالنكي للعمل في اخلارج في 
العام املاضي ويعمل نحو 1.4 مليون منهم في الشرق األوسط 

أغلبهم في اخلدمة املنزلية.
ويشكو كثيرون من مضايقات أو إيذاء بدني. وعادت ل.ت. 
أرياواتي )49 عاما( وهي أم لثالثة أبناء إلى بالدها بعد خمسة 

أشهر من اإلقامة في اململكة العربية السعودية.
وقال مس���ؤولون في مكتب العمل باخلارج إن أسرتها لم 
تدرك ما حدث لها إال عندما شكت من آالم واصطحبوها إلى 

الطبيب.
وقال كاليانا بريا رامناياكي املسؤول اإلعالمي في مكتب 
العمل باخلارج لرويترز »دق املخدوم وزوجته 24 مس���مارا 

في جسدها عندما شكت من عبء العمل«.
ونقلت أرياواتي إلى املستش���فى إلج���راء جراحة إلزالة 

املسامير التي قالت إن مخدوميها دقاها وهي ساخنة.
وقال مسؤولون إن األشعة السينية كشفت وجود مسامير 
طولها بني نحو 2.5 س���نتيمتر و5 س���نتيمترات في يديها 

وساقيها وواحد فوق عينيها.

بروكسل � د.ب.أ: يتيح مشروع فني في إقليم أنتويرب البلجيكي 
فرصة للزائرين للنوم فوق رؤوس األشجار فيما أطلق عليه املصممون 
اس���م »فندق هواء«. ويتكون الفندق من سبع »غرف« أنشئت على 

األشجار في أوليجيم.
وتأخذ إحدى الغرف ش���كل زهرة اللوتس وهي عبارة عن غرفة 
من أربعة أس���رة، وهناك غرفة أخرى تأخذ شكل بيضة ضخمة وال 

ميكن الوصول إلى تلك الغرف إال بسلم متحرك.
وميتد هذا املشروع ألربعة أشهر وتتضمن التكلفة اخلدمة املقدمة 

في الغرف.

لوس أجنيليس � يو.بي.آي: 
أعلنت أكادميي���ة فنون وعلوم 
الص���ور املتحرك���ة ان املخرج 
األميركي فرانسيس فورد كوبوال 
الذي قدم سلسلة أفالم »العراب« 
س���يحصل على جائزة أوسكار 

تكرميا له على مجمل أعماله.
وتعط���ى جائ���زة »غيفينغ 
ج���ي ثالب���ورغ« التذكارية الى 
الذين تعكس  املبدعني  املنتجني 
أعمالهم دائما جودة عالية إلنتاج 

األفالم.
الذي فاز  وسيتسلم كوبوال 
ب� 5 جوائز أوسكار في السابق، 

جائزته خالل حفل يقام في 13 نوفمبر املقبل.
ومن أبرز أعمال كوبوال أفالم »العراب« و»الرؤيا اآلن« و»ضائع 

في الترجمة« وغيرها.
كما ستقدم جوائز تكرميية الى املؤرخ واملنتج السينمائي كيفن 

براونل واملخرج الفرنسي جان لوك جودار واملمثل ايلي وولش.
وقال رئيس األكادميية توم شيراك في بيان »المس كل من هؤالء 
املكرمني جمهور السينما عامليا وأثروا في جمال صناعة األفالم من 

خالل عملهم«.

كوبنهاغن � د.ب.أ: أثارت نسخة وشيكة من لعبة الكمبيوتر »ميدالية الشرف« 
التي حتظى بش���عبية كبيرة، يقوم فيها الالعب بدور مقاتلي طالبان عندما 
يس���تهدفون جنود حلف شمال األطلسي )ناتو(، غضب اجلنود الدمناركيني 

الذين خدموا في أفغانستان.
وأفادت تقارير اخلميس بأن النسخة اجلديدة من لعبة »ميدل أوف أونر« 

أو ميدالية الشرف من املقرر أن تطرح في أكتوبر املقبل.
وستتيح لالعبيها زرع قنابل على جانب الطريق وتأدية دور مقاتلي طالبان 

في هجماتهم ضد قوات الناتو في أفغانستان.
وفي حديث لصحيفة »مترو اكسبريس« قال كارل براتفيد مدير دار جديدة 

لقدامى احملاربني »إنها )اللعب���ة( مبثابة إطالق النار على رفاقك في اجليش 
الدمناركي وال أعرف أي جندي يريد أن يلعبها«.

ولقي 36 جنديا دمناركيا حتفهم في أفغانستان منذ نشر القوات الدمناركية 
بها عام 2002.

وقالت وزيرة الدفاع جيته ليليلوند بيك إن اللعبة »س���يئة الذوق« وإنها 
»تقدر مخاوف« احملاربني القدامى.

وأوضحت »إنه صراع لم ينته بعد«.
ومع ذلك ال تعتزم احلكومة سن قانون ضد لعبة الكمبيوتر، وقالت الوزيرة 

إنها على ثقة بأن شباب الدمنارك ميكنهم التمييز بني الصواب واخلطأ.

القتيلة املغربية

فرانسيس فورد كوبوال

جانب من املؤمتر الصحافي الذي عقدته السلطات األمنية البحرينية

القاتل وحيد

القبض على »مليونيرة« تتسول قرب جمعية الرميثية
 محمد الدشيش

في واقعة شديدة الغرابة ألقى رجال مباحث حولي القبض على 
مواطنة )68 عاما( كانت متارس التسول قرب جمعية الرميثية 
ثاني أيام الشهر الفضيل، وقال مصدر أمني نقل الواقعة ل� »األنباء« 
ان مصدر الغرابة يكمن في أن املواطنة ليست بحاجة إلى ممارسة 
التسول إذ تبني الحقا بعد استدعاء أحد أبنائها لكفالتها أنها متتلك 
عدة عقارات، وأوضح ابنه���ا لرجال األمن خالل إنهائه إجراءات 
إطالق س���راحها من املخفر أن والدته متتلك خيرا وأنها تتصدق 
على الفقراء ولكنها منذ نحو عام أصيبت بعارض نفسي جعلها 
ال تتحكم في تصرفاتها ومنها قيامها أحيانا بالتسول في بعض 
األماكن التجارية وأن هذه ليس���ت املرة األولى التي تضبط في 
مثل تلك احلالة فقد س���بق أن ضبطت في العاصمة قبل أيام من 

دخول الشهر الفضيل وقبلها بشهرين في الساملية.
وقال املصدر ان رجال مباحث حولي خالل مداهمة لهم حمليط 
جمعية الرميثية ألقوا القبض على 4 متسوالت، بينهن املواطنة 
الستينية ومت اقتيادهن إلى مقر املباحث حيث مت إرسال متسولتني 
إل���ى اإلبعاد كونهما قدمتا إلى البالد بكرت زيارة وثالثة من فئة 
غير محددي اجلنسية مت أخذ تعهد عليها بأال تعود إلى مثل هذا 
العم���ل، وأما املواطنة فتم االتصال مبن���زل ذويها من واقع رقم 
الهاتف املوجود على بطاقتها املدنية التي قدمتها لرجال املباحث، 
وقال املصدر أن ابنها الذي طلب منه احلضور لكفالة والدته من 
أجل إطالق سراحها أبلغهم بحقيقة مرض والدته النفسي الذي 
يدفعها للتسول أحيانا وشرح لهم حال حضوره ظروفها النفسية 
واكتفى رجال املباحث بإنذار ابنها كونه ولي أمرها ووعدهم بأن 
يحرص على أال تعود والدته إلى ممارس���ة مهنة التس���ول وأن 
يراقبها موضحا االبن � وهو مواطن ثالثيني � أن والدته خرجت 
دون علمهم وأنهم كانوا بصدد تسجيل قضية تغيب حيث فقدوها 

منذ صباح يوم القبض عليها.

)أ.ف.پ( رجال اطفاء ينقلونها بواسطة رافعة شوكية   احد رجال االطفاء محاوال انتشال التايلندية من سريرها


